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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0020/2019  
PROCESSO Nº 0049/2019  

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 
 
 
 
Denominação:_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

CNPJ nº: ____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ Estado: ____________  

Telefone: ______________________________________  

 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.americobrasiliense.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2019  
 
 
 

Assinatura  
 
 
 

Senhor Licitante,  
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, por meio 
do e-mail licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação.  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 
PROCESSO Nº 0049/2019 

 
 

O MUNICÍPÍO DE AMÉRICO BRASILIENSE – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de AMÉRICO 
BRASILIENSE – SP, à Av. Eugênio Voltarel, nº 25, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 43.976.166/0001-
50, torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e hora abaixo indicados, será 
realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço Global”, o qual 
será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos Decretos Municipais nº 001/2011, pela Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente 
Edital e seus Anexos. 
O PREGÃO PRESENCIAL será realizado em sessão pública, por meio de sistema informatizado. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de julho de 2019.  
HORÁRIO: a partir das 9:30 horas  
LOCAL: Sala de reuniões no Paço Municipal, Av. Eugênio Voltarel, 25 – Centro. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA e PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: até o 2º (segundo) dia útil 
anterior ao certame, o interessado poderá tirar dúvidas e solicitar esclarecimentos do edital SOMENTE 
através do email licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br 
 
FORMALIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO: até o 2º (segundo) dia útil anterior ao certame, o interessado 
poderá apresentar impugnação devidamente fundamentada à autoridade subscritora do Edital, informando 
o número da licitação e do respectivo processo mediante protocolo direto na Prefeitura Municipal. As 
demais impugnações decorrentes em qualquer uma das fases do certame, também deverão ser 
protocoladas no Paço Municipal. 
 
As respostas às consultas, esclarecimentos e impugnações serão comunicados aos respectivos consulentes 
por qualquer um dos seguintes meios de comunicação: fac-símile, e-mail, disponibilização no site 
www.americobrasiliense.sp.gov.br, observado o disposto no artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações.  

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília - 
DF. 
 
São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes documentos: 
ANEXO I – Minuta Proposta de Preços; 
ANEXO II – Termo de Referência; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no artigo XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
ANEXO VI - Minuta Contrato e; 
ANEXO VII - Termo de Ciência e de Notificação TCE/SP.  
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I – DO OBJETO 
 

1 - O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA 
PARA GESTÃO EM SAÚDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES, para atendimento das 
necessidades do Departamento Municipal de Saúde de AMÉRICO BRASILIENSE, conforme ANEXO II 
– TERMO DE REFERÊNCIA e demais Anexos que integram este Edital. 
 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes neste 
Edital e seus Anexos e: 
 
1.2 - apresentarem a documentação necessária relativa ao CREDENCIAMENTO, PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO especificados respectivamente nos capítulos III, V e VI deste edital. 
 
1.2.1 – Os envelopes contendo o Credenciamento, a Proposta e os Documentos de Habilitação serão 
recebidos pelo pregoeiro no início da sessão acima designada, ou poderão ser enviados via Correios, no 
entanto, não nos responsabilizamos por envelopes que não chegarem ao Departamento de Compras de 
Licitações até o horário do início da sessão. 
 
2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação: 
 
2.1 - os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Pública do Município de 
Américo Brasiliense, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
 
2.2 - os declarados inidôneos pela Administração Pública do Município de Américo Brasiliense, o que 
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o 
seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que sejam reabilitados perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
 
2.3 - os que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso de credores; 
  
2.4 - empresas em forma de consórcios; 
 
2.5 - os interessados impedidos nos termos do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 

III - DO CREDENCIAMENTO 
 

1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes serão verificados os seguintes requisitos: 
 
1.1 – Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o estatuto 
social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
1.2 - Tratando-se de Procurador, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
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comercial registrado na Junta Comercial e procuração pública ou particular, com firma reconhecida em 
cartório, na qual constem expressamente poderes específicos para subscrever proposta, formular lances, 
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição, subscrever declarações exigidas no Edital e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
 
1.3 - O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
1.3.1 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. O credenciamento do 
fornecedor ou de seu representante legal implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção 
de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão. 
 
1.3.2 - Caberá ao credenciado acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema, em especial no que concerne às propostas das microempresas e 
empresas de pequeno porte, para fins do exercício do direito de preferência destas, conforme estabelecido 
na Lei Complementar Federal nº 123/06; 
 
1.3.3 -  A ausência do Credenciado, ou de documento referente ao credenciamento do representante legal 
ou a apresentação destes em desconformidade com as exigências previstas neste item, desde que 
atendidas as demais condições estabelecidas neste Edital, não implicará desclassificação do licitante, 
impossibilitando-o, contudo, à formulação de lances, à manifestação e aos demais atos, inclusive interpor 
recursos.   
 
1.4 - Apresentação de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação constantes do Edital e 
seus Anexos, a qual deverá ser feita de acordo com modelo estabelecido no Anexo III, do Edital. 
 
1.5 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, apresentação de Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício do direito de preferência previsto na 
Lei Complementar n°123/06, a qual deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V, 
deste Edital. 
 
1.6 – Os documentos mencionados nos subitens 1.1 e 1.2, a Declaração de Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação (1.4) e, se o caso, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (1.5), supra, 
serão apresentados separadamente dos Envelopes nº 01 (Proposta) e n°02 (Habilitação).  
 
1.7 - Os documentos exigidos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório competente, pelo Pregoeiro(a), por membro da Equipe de Apoio no início da sessão, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial.  
 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
1 - A proposta e os documentos relativos à habilitação serão recebidos na Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense até a data e horário previstos neste Edital para realização do pregão e deverão ser 
encaminhados separadamente, em 02 envelopes, fechados de modo inviolável, contendo em sua parte 
externa os seguintes requisitos de identificação: 
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NOME DO LICITANTE 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
PROCESSO Nº 0049/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N°0020/2019 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA /ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: as 9:30 horas do dia 02/07/2019 

 
 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 

1 - A proposta deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo I – Minuta de Proposta 
de Preços, permitida sua apresentação em papel timbrado da empresa, observando-se os seguintes 
requisitos: 
 
1.1 - Estar redigida em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso corrente; 
 
1.2 - Páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas; 
 
1.3 - Estar datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador devidamente 
habilitado e, neste caso, acompanhada da respectiva procuração, caso esta não tenha sido apresentada no 
momento do credenciamento. 
 
2 – A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 
 
2.1 - Nome, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual; 
 
2.2 - Número do processo e do Pregão; 
 
2.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a especificação dos serviços, em conformidade com 
as especificações do Anexo II – Termo de Referência deste Edital, vedada, em qualquer hipótese, a 
alteração da descrição constante do Edital.  
 
2.4 – Indicação de Preço unitário (mensal) e Global; 
 
2.4.1 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário 
proposto corresponder à unidade solicitada; deverão, também, ser especificados com no máximo, duas 
casas decimais, apurados à data de sua apresentação, proibida a inclusão de qualquer encargo financeiro 
ou previsão inflacionária; 
 
2.4.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) e qualquer despesa, acessória e/ou necessária à perfeita 
execução do objeto, especificada ou não neste Edital; 
 
2.4.3 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre 
preços unitários e totais, os primeiros; 
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2.5 - Validade da proposta, cujo prazo mínimo será de 60 (sessenta) dias, contados da data designada para 
a abertura da mesma; 
 
2.5.1 - Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) 
dias independentemente de qualquer outra manifestação; 
 
2.5.6 - Assinatura do representante legal.  
 
3 - A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou na 
proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
"proposta" e "habilitação", desde que comprove estar investido de poderes específicos para esse fim. 
 
4 - Será desclassificada a proposta que: 
 
4.1 - Conflitar com as normas deste Edital, com qualquer dos seus Anexos ou com a legislação em vigor; 
 
4.2 – Apresentar cotação inferior à quantidade prevista neste Edital; 
 
4.3 - Não apresentar informação(ões) suficiente(s) à perfeita identificação do material licitado; 
 
4.4 – Apresentar qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 
isto é, mostrar-se manifestamente inexeqüível, por decisão do Pregoeiro(a). 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
  

1 - O Envelope "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, com 
suas páginas numeradas seqüencialmente, os quais dizem respeito a: 

 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 
1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
1.1.2 - Em se tratando de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 

 
1.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada no subitem 1.1.2 supra; 

 
1.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da composição 
da diretoria em exercício; 

 
1.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
1.1.6 - Quando já tiverem sido apresentados na fase de credenciamento neste Pregão, os documentos 
relacionados nos subitens 1.1.1 a 1.1.5, supra, não precisarão constar do envelope “Documentos de 
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Habilitação".  
 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

 
1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, nos casos compatíveis com a natureza da atividade; 

  
1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante apresentação das seguintes certidões: 

 
1.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições 
sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 
 
1.2.3.2 - Comprovações de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente, nos casos compatíveis com a natureza da atividade; mediante a apresentação da certidão de 
Débitos Inscritos e Débitos Não Inscritos; 

 
1.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças; 

 
1.2.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tratando-se 
de pessoa jurídica, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
1.2.4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedido pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRTs), que servirá para a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e 
filiais. 

 
1.2.5 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura da Ata de Registro; 

 
1.2.5.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 

 
1.2.5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério do Município de Américo Brasiliense, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

 
1.2.5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 1.2.5.2, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada 
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a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
1.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data designada para a 
abertura dos envelopes, ou, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor. 
 
1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
1.4.1 - Atestado(s), em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução de serviços com características semelhantes de complexidade tecnológica e 
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
 
1.4.2 - Indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para realização 
do objeto da Licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos. 
 
1.5 – OUTROS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
1.5.1 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme Anexo V, deste Edital. 
 
2 -DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 
 
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.  

 
2.2 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

  
2.3 - Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, pelo Pregoeiro(a), por membro da Equipe de 
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.4 - Serão aceitas somente cópias legíveis; não serão aceitos documentos rasurados; 

 
2.5 – Será inabilitado o licitante que desatender a qualquer norma deste Edital, dos seus Anexos ou da 
legislação em vigor; 

 
2.6 - O Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário. 
 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
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1 - O PREGÃO PRESENCIAL será realizado em sessão pública, mediante utilização de sistema 
eletrônico, sendo que os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Departamento de Compras e 
Licitações, denominado(a) “Pregoeiro(a)”, com suporte de sua Equipe de Apoio. 
 
2 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, a qual iniciar-se-á com o recebimento e conferência dos documentos relativos ao credenciamento 
dos participantes (Título III – DO CREDENCIAMENTO) e dos envelopes referentes às respectivas 
“propostas” (Título V) e “habilitação” (Título VI).  
 
3 – Declarado pelo(a) Pregoeiro(a) o encerramento da fase definida no item anterior, será dado início à 
abertura do envelope “proposta” e, por conseqüência, restará impossibilitada a admissão de novos 
participantes no certame.  
 
4 – A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital, de 
qualquer dos seus Anexos ou com a legislação vigente, nos termos especificados no Título V, “4”, deste 
Edital. 
 
5 - As propostas que não forem desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
5.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% superiores àquela; 
 
5.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 
empate no terceiro valor, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes; 
 
5.3 - Para efeito de seleção será considerado o Menor Preço Global; 
 
5.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes; 
 
5.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as devidas correções no caso de eventuais erros, 
observadas as estipulações constantes do Título V. 
 
6 - O Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial a partir do autor da proposta de maior preço, seguindo-se os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
 
6.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  
 
7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço.  
 
8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
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formulação de lances ou se, remanescendo apenas um proponente, sua última proposta até então 
registrada no sistema mostrar-se vencedora.  
 
8.1 - O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro(a) ficará 
excluído dessa etapa e terá mantido o último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas e, 
se o caso, para exercício do direito de preferência estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06. 
 
9 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte: 
 
9.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
 
9.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada será 
convocada pelo(a) pregoeiro(a) para, querendo, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;  
 
9.2.1 – Nesse caso, a proposta da microempresa ou empresa de pequeno poderá ser apresentada no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro(a), 
sob pena de preclusão;  
 
9.2.2 – Se houver equivalência de valores dentre as propostas apresentadas pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.1 será considerado 
para efeito de desempate a ordem do credenciamento para que se identifique aquela que primeiro poderá 
exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
 
9.2.2.1 – Entende-se em equivalência de valores dentre as propostas aquelas que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 
 
9.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
9.4 – Verificando-se, no transcorrer da sessão, a não contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, serão retomados os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 
4°, inciso XVI, da lei n° 10.520/02. 
 
10 – Após o encerramento da fase de lances, todas as propostas apresentadas - inclusive aquelas não 
selecionadas para a disputa de lances com base no subitem 5.1. deste Título VII - serão ordenadas em 
ordem crescente de classificação, considerando-se para as propostas que participaram das rodadas de 
lances o último preço ofertado.  
 
11 – O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
 
12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito.  
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12.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras, que será juntada aos 
autos por ocasião do julgamento; 
 
12.2 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até apuração de uma que atenda ao Edital, facultado ao pregoeiro(a) negociar 
diretamente com o seu proponente para que seja obtido preço melhor, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 
 
13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação do respectivo proponente.  
 
14 – Qualquer dúvida do(a) Pregoeiro(a) ou de qualquer dos participantes acerca do conteúdo de qualquer 
documento de habilitação poderá ser sanada na sessão pública de processamento do Pregão, desde que 
suscitada antes da decisão sobre a habilitação, mediante:  
 
14.1 - Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, desde que disponível para acesso 
durante a realização da sessão; 
 
14.2.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro (a) e instruída com documentos obtidos no ato de 
verificação; 
 
14.2.2 – Verificada a desconformidade do documento, será a empresa desclassificada, nos respectivos 
termos constantes deste edital.  
 
14.3 – Na impossibilidade de esclarecimento da dúvida no ato da sessão, caberá ao Pregoeiro decidir a 
questão, resguardado o direito de recurso a qualquer interessado, nos termos da lei. 
 
15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
16 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02. 
 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
1 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, deverá 
ser feita imediata e motivadamente após o anúncio, pelo(a) Pregoeiro(a), da empresa vencedora, com 
registro em ata da síntese das razões de recorrer; 
 
2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, quando do anúncio do 
vencedor pelo Pregoeiro(a), implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro(a) adjudicar o objeto 
ao vencedor. 
 
3 - Manifestada e registrada a intenção do licitante interpor recurso contra decisão do Pregoeiro(a), caberá 
àquele a juntada das razões relativas ao recurso no prazo de 3 (três) dias, o qual iniciar-se-á no primeiro 
dia útil após a lavratura da ata, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
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razões em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo 
assegurada vista imediata dos autos aos interessados. 
 
4 - O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará 
apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
5 - Caberá ao Pregoeiro(a) receber os recursos interpostos contra suas decisões, examiná-los e instruí-los 
e, em caso de não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhá-lo ao Prefeito Municipal para decisão 
final. Em qualquer fase da licitação o(a) Pregoeiro(a) poderá promover diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, nos termos do § 3º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.   
 
6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. Prefeito poderá 
homologar o procedimento de licitação e determinar a contratação com o licitante vencedor. 
 
7 – A adjudicação será feita no valor global.  
 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  

 
1 – Incumbe à vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, 
comprovar os requisitos especificados no Edital, para fins de assinatura de contrato. 
 
1.1 – A não comprovação de qualquer dos requisitos acima mencionados (“1”) nos prazos estipulados 
implicará desclassificação da vencedora e prosseguimento do certame nos termos dos incisos XVI, XXII 
e XXIII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
2 – Durante a vigência do ajuste a Contratada ficará obrigada a prestar os serviços nas mesmas condições 
de sua proposta e nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras em cada Ordem de 
Fornecimento. 
 
3 - O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com as normas deste Edital, 
seus Anexos e da legislação pertinente, sob pena de desclassificação e rescisão do ajuste. 
 
3.1 – Os quantitativos totais estão expressos no Anexo II – Termo de Referência. 
 
3.2 – Caso seja necessário, a Contrata é obrigada a aceitar, nas mesmas condições ajustadas, os 
acréscimos que se fizerem nas aquisições em até 25% (vinte e cinco por cento). 
 
4 - Correrão por conta exclusiva da vencedora todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, ressarcimento de danos, indenizações, custas judiciais, 
extrajudiciais, honorários periciais, profissionais e qualquer outra despesa efetuada em decorrência da 
realização do objeto do certame, ainda que não especificada ou prevista nesse Edital.  
 
5 – A prestação dos serviços deverá ser feita conforme estabelecido no Anexo II – Termo de Referência 
do Edital. 
 
5.1 – Os serviços, objeto desta licitação serão realizados nas Unidades de Saúde do Município de 
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Américo Brasiliense – SP. 
 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

1 – A empresa vencedora deverá instalar os programas, objeto deste Pregão, de acordo com as orientações 
do Departamento de Informática, iniciando-se a obrigação a partir da data de assinatura do contrato. 
 
2 - Como condição para a execução do objeto, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
de habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 
dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste Edital. 
 
3 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente no ato da entrega para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste Edital e seus Anexos.  
 
4 - Constatada qualquer irregularidade na execução do objeto do certame, o Contratante poderá 
determinar a respectiva regularização pela substituição, pela complementação ou por qualquer outra 
forma que entender mais adequada, bem como poderá rescindir a contratação, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades e das medidas judiciais cabíveis. 
 
4.1 - Na hipótese de regularização, o fornecedor deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da respectiva notificação, mantendo-se o 
preço inicialmente ajustado, sem prejuízo da aplicação das penalidades e das medidas judiciais cabíveis. 
 
5 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após verificação do atendimento integral da 
quantidade, das especificações e do pleno atendimento das normas deste Edital, seus Anexos e da 
legislação pertinente. 
 
6 - É vedada a subcontratação, bem assim qualquer outra forma de execução do objeto ou o faturamento 
por terceiros, sem o prévio consentimento do Município. 
 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, ou da 
respectiva parcela, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura 
devidamente atestada pelo Diretor do Departamento competente e será realizado proporcionalmente à 
quantidade efetivamente recebida em definitivo.  
 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor, caso em que o 
prazo para pagamento reiniciar-se-á à partir da reapresentação do documento devidamente regularizado.  
 

XII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento vigente, 
conforme classificação: Ficha: 174, - RECURSO PRÓPRIO. Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica, Unidade: 02.09.01 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, FunciOnal: 
0017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE.  
 

XIII –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87, da lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, a empresa vencedora ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 
1.1 - Pela recusa sem justificativa aceitável em iniciar a execução do objeto dentro do prazo estabelecido: 
multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado do certame.  
 
1.2 - Pela recusa sem justificativa aceitável em retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo 
estabelecido neste Edital ou de recebê-la dentro de sua validade: multa de 20% (vinte por cento) do valor 
em questão.  
 
1.3 - Pelo atraso sem justificativa aceitável na entrega dos produtos: 
 
1.3.1 – Multa de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
por dia de atraso, até o 30º(trigésimo) dia; 
 
1.3.2 – A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia ter-se-á por concretizada a inexecução total da obrigação. 
 
1.4 – Pela inexecução total da obrigação, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do 
ajuste. 
 
1.5 – A entrega de produto em desconformidade com as especificações deste Edital ou com as normas 
técnicas pertinentes ensejará multa de 10% sobre o valor da respectiva Ordem de Fornecimento. 
 
1.6 – Aplicada qualquer multa, a Administração descontará o seu valor do primeiro pagamento que fizer 
ao fornecedor após a sua imposição, podendo ainda ser cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a 
critério do Município. 
 
1.6.1 - As multas previstas têm caráter unicamente moratório e, conseqüentemente, o respectivo 
pagamento não exime a apenada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
acarretar à Administração ou a terceiros; 
 
1.6.2 - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo. 
 
1.7 - Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for estabelecida 
com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, quando  o prazo 
para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do 
respectivo processo, nos termos do artigo 87, § 3º, da mesma lei. 
 
1.8 - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do 
apenado. 
 
1.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores do Município. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu 
cadastro cancelado por igual período. 
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2 - No caso de ocorrência de uma, algumas ou todas as hipóteses descriminadas no item 1, supra, a 
Administração poderá contratar com a licitante imediatamente melhor classificada, desde que atendidas as 
exigências habilitatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar o valor ofertado a fim de que seja obtido 
melhor preço, observando-se o prazo recursal estabelecido nos itens anteriores. 
 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não restem comprometidos o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
2 - Da sessão pública de processamento do pregão será lavrada ata circunstanciada contendo tudo que 
nelas ocorrer e serão assinadas pelo Pregoeiro(a), pela equipe de apoio e pelos representantes dos 
licitantes presentes.  
 
2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas deverão ser registradas expressamente na própria 
ata.  
 
3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem assim as 
propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro(a), pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes que desejarem.  
 
4 – O resultado do presente certame será divulgado no seguinte endereço eletrônico: 
www.americobrasiliense.sp.gov.br, link Transparência. 
 
5 - Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de publicidade oficial, serão publicados no Diário Oficial 
do Município http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/americobrasiliense. 
 
6 - Os envelopes não abertos ficarão à disposição para retirada pelos respectivos proponentes no 
Departamento de Compras e Licitações.  
 
7 - Caso entender necessário, o Município de Américo Brasiliense enviará amostras dos produtos para 
realização de ensaios, testes e demais comprovações em órgão de sua escolha, a fim de aferir a 
conformidade do produto com as especificações do Edital e normas técnicas oficiais. Os encargos 
relativos à aferição dos produtos correrão por conta exclusiva do fornecedor, a quem compete comprovar 
ao Município, no prazo de 01 (um) dia após a respectiva notificação, o recolhimento do valor necessário à 
realização da aferição. Caso resulte da aferição ora mencionada qualquer conformidade, o fornecedor 
deverá substituir todo o produto impugnado no prazo estipulado pelo Município, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Edital e da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato acarretar à Administração ou a terceiros. 
 
8 - O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução da obrigação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
9 - A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas 
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 
 



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600 16

10 - A participação na presente licitação implica concordância tácita, por parte do licitante, com todos os 
termos e condições deste Edital, seus Anexos e legislação pertinente. 
 
11 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões 
de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, observados os preceitos do artigo 49, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12 – A Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense não se responsabilizará por documentação ou 
proposta não apresentada dentro do prazo estabelecido neste Edital. 
 
13 - O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 
155, VII, b, da Constituição Federal de 1988. 
 
14 - O licitante que deixar de entregar qualquer documento exigido no edital ou apresentar documentação 
falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, 
não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a 
execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital das demais cominações legais. 
 
15 – Este Edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos são partes integrantes do 
ajuste, independente de qualquer transcrição. 
 
16 – O preço ajustado é fixo e irreajustável. 
 
17 – Fica fixado o Foro da Comarca a que está jurisdicionado o Município de Américo Brasiliense para 
dirimirem-se eventuais litígios decorrentes desta licitação, a qual será regida pelas normas de Direito 
Administrativo e em especial pelas Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, com suas atualizações e pelas 
normas estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 0002/2019 e seus Anexos. 
 
 

Américo Brasiliense, em 11 de junho de 2019. 
 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – MINUTA PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 

PROCESSO n°0049/2019 
 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL – DANIEL SPOLAOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA GESTÃO EM SAÚDE, 
conforme ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA e demais Anexos que integram o respectivo Edital. 

 
   

À Firma:  C.N.P.J  

Endereço:  Email:  

Cidade:  UF:  CEP:  TELEFONE  

ITEM  UN.  QUANT.  
 

Descrição dos Serviços Valor Mensal 
Valor 

Global (12 
meses)  

1  MESES  12 

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE 
SAÚDE – INCLUINDO LICENÇA, 
IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE 
USO E SUPORTE, CONFORME 
DETALHAMENTO DO ANEXO II – 
TERMO DE REFÊNCIA DO EDITAL. 

  

 
 

 Informar dados da conta bancária em nome da empresa 
 
Código do Banco / Agência / Conta / Informar se é conta corrente ou poupança 

 
 Informar os seguintes dados do responsável pela assinatura do eventual contrato/ata: 

 
Nome completo:  
R.G.: 
C.P.F.: 
Data de Nascimento:  
Email Pessoal: 
Email Institucional: 
Telefone: 
Endereço: 
 

 A via de comunicação oficial para transmissão de documentos entre a contratante e a contratada 
será o email institucional informado pelo participante. 
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A licitante declara que: 
 
a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b)Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de 
impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem 
como os descontos porventura concedidos; 
c)Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta; 
d)Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias. 
e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e 
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO. 

 
 
 
 

LOCAL e DATA 
 
 
 

Identificação da proponente 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 

PROCESSO n°0049/2019 
 

Tendo em vista a necessidade do Departamento Municipal de Saúde na CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENÇA 
DE USO DE SISTEMA PARA GESTÃO EM SAÚDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES, 
relacionamos as condições abaixo: 
 
Neste projeto estão descritos os requisitos técnicos dos sistemas de Gestão de Saúde Municipal, bem 
como serão abordados os aspectos inerentes ao processo de sua implantação na Unidade de Saúde de 
Américo Brasiliense. 
 
1. OBJETO. 
1.1 Contratação de empresa especializada na área de informática para fornecimento, mediante locação, de 
sistemas para gestão de Saúde pública compreendendo Sistema de administração da Saúde Público, com 
os seguintes módulos: Atendimento; Ambulatório; Controle de Veículos; HORUS - Base Nacional de 
Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (BNDASAF); Controle de Sadt; 
Controle Hospitalar; Almoxarifado/Compras; Faturamentos; Apoio e Estatísticas; Agendamentos e 
Históricos, bem como serviços de conversão/implantação e treinamento nos referidos módulos do 
sistema. 
 
1.2. Também faz parte do objeto a realização dos seguintes serviços: 
 
1.2.1 Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados. 
Implantação, configuração, parametrização dos sistemas, conforme procedimentos da Unidade de Saúde 
de Américo Brasiliense, e treinamento aos usuários, e suporte técnico 24 horas inclusive feriados e fins de 
semana. 
 
1.3 Requisitos Mínimos Obrigatórios. 
 
1.3.1 O não atendimento total dos requisitos mínimos obrigatórios constitui motivo de 
desclassificação sumária do proponente. 
 A fim de estabelecer uma padronização que permita a manutenção e a compatibilidade dos arquivos e 
aplicativos contemplados no sistema a ser adquirido o mesmo deverá obrigatoriamente obedecer no 
mínimo os seguintes padrões técnicos e operacionais abaixo descritos: 
 
1.3.2 Deverão ser executados no ambiente tecnológico da informação usado e planejado pela Unidade de 
Saúde de Américo Brasiliense, conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados, 
ainda que condicionados à instalação, pelo adjudicatário, de software básico complementar:  
1.3.3 Deverá ser escrito para o padrão de arquitetura cliente-servidor em rede, executável em 
multiplataforma, Sistema 100% Web e ser multiusuário, permitindo o acesso às mesmas rotinas, ou 
rotinas diferentes, por usuários diferentes ao mesmo tempo. 
1.3.4 Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através 
de uso de hierarquia de senhas, não permitindo alteração de dados por outro meio que não seja o sistema 
ou suas ferramentas.  
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1.3.5 Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema, sem necessidade 
de reconfigurá-las a cada exercício e podendo ser configurado para inclusão, alteração, consultas e 
exclusão por determinado intervalo de datas.  
1.3.6 As autorizações ou desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir 
do login do usuário.  
1.3.7 Possibilitar a segurança total dos dados, mantendo a integridade do Banco de Dados e conter 
mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário.  
1.3.8 Controlar a execução de tarefas concorrentes, ou seja, acesso simultâneo ao Banco de Dados, com a 
preocupação de manter a integridade das informações.  
1.3.9 Possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas registrando todas as operações de inclusão, 
exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação, mantendo a informação anterior para 
consulta dos dados antes da alteração efetuada.  
1.3.10 Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras 
laser ou jato de tinta, permitindo a visualização dos relatórios em tela; salvá-los em arquivos para 
posterior impressão e em arquivo PDF, TXT. 
1.3.11 Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na rede, 
possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecionar intervalos de páginas, indicar o 
número de cópias a serem impressas e demais opções de configuração disponíveis na impressora.  
1.3.12 Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente os sistemas de 
Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme layout e parâmetros 
estipulados por este.  
1.3.13 Atender integralmente as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativas aos 
seus Projetos (EM ESPECIAL AO SISTEMA AUDESP). 
1.3.14 Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:  
  a) Configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados;  
  b) Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos  
      sistemas;  
  c) Permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento.  
1.3.15 Possuir gerador de relatórios e de arquivos que atenda as seguintes   
   características:  
   a) Ser desenvolvido na língua portuguesa;    
   b) Permitir que todos os relatórios desenvolvidos sejam acessados e executados por   
       dentro dos sistemas;  
   c) Disponibilizar a emissão dos relatórios gerados a todos os usuários, com  
       possibilidade de restrição de acesso;  
1.3.16 Possibilitar a reparação do banco corrompido a partir de um “check point” permitindo reconstrução 
do banco de dados com os registros atualizados, desde o último backup e o momento da falha.  
1.3.17 As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas via meio magnético a 
critério da contratante.  
1.3.18 Possibilitar o acesso ao banco de dados de fora do ambiente da Unidade de Saúde remotamente em 
casos de necessidade.  
1.3.19 Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, 
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter aberto ao 
mesmo tempo cadastros e relatórios distintos.  
1.3.20 Para operacionalização dos sistemas, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via sistema.  
1.3.21 Permitir realizar atualização do sistema e da estrutura do banco de dados de forma padronizada, 
possibilitando:  
   a) Auto-atualização através da rede local com definições de acesso;  
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   b) Configurar os usuários que poderão executar a atualização;  
   c) Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado  
       ao sistema e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema;  
   d) Impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que o  
       mesmo seja solucionado;  
   e) Manter histórico das atualizações com todas as informações de forma interativa     
       dentro do próprio aplicativo, dando livre condição aos usuários de analisar as    
       implementações realizadas; 
   f) Possuir relatórios das atualizações efetuadas;  
   g) Informar a que se refere a atualização (atual e anteriores).  
1.3.22Os sistemas deverão utilizar Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) reconhecido no 
mercado, tais como Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Firebird, entre outros, que 
deverão trabalhar em plataformas de acordo com a estrutura da Unidade de Saúde de Américo 
Brasiliense. Caso a licitante opte por um SGBD pago deverá disponibilizar uma rotina de backup 
automático a ser feito diariamente para evitar perdas nos dados, sendo que todos os custos com licenças, 
instalações e treinamentos deverão correr por conta da própria empresa. 
1.3.23 A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo TCP/IP;  
1.3.24O processo de Instalação dos Módulos do Sistema deverá ser efetuado de forma padronizada e 
parametrizada, através de aplicações, evitando que os usuários tenham que efetuar procedimentos 
manuais para instalação dos mesmos e configuração de ambiente;  
1.3.25 Todo o processo de criação e configuração dos parâmetros de acesso ao banco de dados, deverão 
estar embutidos nas aplicações;  
1.3.26 O Sistema deverá ser contemplado com uma seção para controle de parâmetros, a fim de manter 
atualizadas as alíquotas e variáveis de cálculo, sem que seja necessária intervenção técnica para tanto;  
1.3.27 Deverá controlar a execução de tarefas concorrentes, ou seja, acesso simultâneo ao Banco de 
Dados, com a preocupação de manter a integridade das informações;  
1.3.28 Cadastro de usuários com níveis de acesso (hierarquia de senhas), podendo ser configurado para 
inclusão, alteração, consultas e exclusão por determinado intervalo de datas;  
1.3.29 Todas as transações efetuadas nos sistemas, sem exceções de tabelas, devem ser mantidas em 
tabelas específicas de auditorias;  
1.3.30 Possuir controle de atualizações, informando no ato da realização das mesmas quais as 
alterações/correções foram feitas e manter tais informações de forma interativa dentro do próprio 
aplicativo, dando livre condição aos usuários de analisar as implementações realizadas;  
1.3.31 Possuir gerador de relatório (formato gráfico, texto e arquivos), arquivos, com seleção e 
classificação dos dados escolhidos pelo usuário, através de linguagem SQL compatível com o sistema 
aplicativo;  
1.3.32 Possuir Aplicativo de auditoria com seleção e classificação dos dados escolhidos pelo 
administrador, armazenados em tabelas de auditoria tendo interface gráfica nativa do sistema operacional;  
1.3.33 Permitir as consultas das informações nos próprios campos de cadastros para buscar interatividade 
para o usuário em tela única (cadastros e consultas) e proporcionar a própria facilidade do uso do 
aplicativo, permitindo a múltipla seleção dos dados e concatenação dos campos.  
1.3.34 todos os sistemas/módulos deverão armazenar todos os dados/informações em gerenciador de 
banco de dados conforme estrutura de Servidores de dados da Unidade de Saúde de Américo Brasiliense. 
1.3.35 Deverão ser desenvolvidos com Interface Gráfica Nativa, com menus PULLDOWN e suportar 
utilização de Mouse. 
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2. MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

2.1. A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais dos sistemas em uso, até a data de 
execução desta fase são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização destes pelo 
Departamento Municipal de Saúde de Américo Brasiliense (Informática), sem qualquer custo adicional.  

 

3. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

3.1. Esta etapa compreende na execução de um programa de treinamento destinado à capacitação dos 
usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos 
sistemas/módulos.  

3.2. O Departamento Municipal de Saúde de Américo Brasiliense acordará com a empresa fornecedora 
dos sistemas onde o evento de treinamento será ministrado, nas dependências de uma ou de outra, 
segundo cronogramas estabelecidos em conjunto com a Administração do Departamento de Saúde 
Municipal.  

3.3. A empresa vencedora deverá apresentar programa de treinamento, por curso: carga horária, conteúdo 
programático, metodologia e recursos didáticos, de forma a capacitar um número suficiente de usuários.  

 

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4.1. Assistência técnica em tempo integral durante a fase de implantação do objeto, na sede do 
Departamento Municipal de Saúde de Américo Brasiliense. 

4.2. Atualização de versão de todos os sistemas/módulos, sempre que necessário para atendimento da 
legislação federal e estadual vigente e das normas e procedimentos do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. 

4.3. Assistência técnica pós-implantação, através de técnicos habilitados com o objetivo de: 

Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; auxílio na 
recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha 
de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança, 
treinamento de pessoal da Unidade de Saúde de Américo Brasiliense na operação ou utilização do sistema 
em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc., elaboração de 
quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a implantação e utilização dos 
mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal 
de Contas, auxílio na legislação, na contabilidade e na área de informática, entre outros.Esse atendimento 
poderá ser realizado por telefone, fac-símile, internet através de serviços de suporte remoto ou no local, 
no ambiente da Unidade de Saúde de Américo Brasiliense, sempre que as alternativas anteriores não 
resultarem em solução satisfatória.  

Tanto as manutenções corretivas mediante problemas e falhas reportadas pelos usuários do software, bem 
como as manutenções evolutivas decorrentes do desenvolvimento de novas funcionalidades deverão ser 
agregadas ao software licitado sem custo adicional à contratante. 

4.4. A empresa fornecedora dos sistemas deverá dar Assistência técnica 24 horas inclusive aos feriados e 
fins de semana. 
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5. Exigências Operacionais E Requisitos Técnicos   

 
5.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) 
dos itens das exigências operacionais e requisitos técnicos para cada um dos módulos abaixo 
relacionados, obedecendo o disposto no item 1.3 Requisitos Mínimos Obrigatórios. 
5.1.1. Tal exigência do percentual fixado se faz necessária devido ao atual funcionamento dos sistemas 
das unidades administrativas do Departamento Municipal de Saúde de Américo Brasiliense, tendo em 
vista que qualquer redução de ferramentas tecnológicas para execução dos serviços poderá acarretar um 
prejuízo para a administração da Unidade de Saúde Municipal. 
 
5.1.2.O software deve obedecer às seguintes características operacionais e descrições de funcionamento: 
 

1 GESTÃO FINANCEIRA 
1.1 Contas a Pagar 
1.2 Contas a Receber 
1.3 Conta Corrente 
1.4 Conciliação Bancária 
1.5 Tesouraria 
1.6 Fluxo de Caixa 
1.7 Provisão de Caixa 
1.8 Auditoria 
1.9 Painel de Bordo/BI 
1.10 Emissão de estatísticas 
1.11 Gerador de relatórios 
1.12 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 
 

2 CONTROLADORIA 
2.1 Custos por absorção e atividade 
2.2 Gestão de Patrimônio e calculo de depreciação 
2.3 Gestão de Contratos de serviços prestados e serviços tomados 
2.4 SPED 
2.5 DIOPS 
2.6 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
2.7 Gerador de relatórios 
2.8 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

 

3 RECURSOS HUMANOS 
3.1 Gestão de Terceiros 
3.2 Repasse de honorários 
3.3 E-Social 
3.4 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
3.5 Gerador de relatórios 
3.6 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 
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4 PRONTUÁRIO ÚNICO 
4.1 Histórico de Atendimento 
4.2 História Médica Pregressa 
4.3 Consulta de laudos de resultados 
4.4 Possibilidade de anexar imagens e documentos diversos 
4.5 Antecedentes 
4.6 Restrições 
4.7 Pendências 
4.8 Rastreabilidade 
4.9 Impressão de fichas e protocolos 
4.10 Gerador de relatórios 
4.11 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

5 INTERNAÇÃO 
5.1 Agendamento 
5.2 Solicitação de Internação 
5.3 Prescrição prévia 
5.4 Registro de internação 
5.5 Impressão de fichas de atendimento, laudos, AIHs e autorizações 
5.6 Controle de acesso e visitação 
5.7 Controle de Vagas 
5.8 Transferência 
5.9 Prescrição Médica, com atribuição de dietas, soros, medicamentos, exames e condutas 
5.10 Possibilidade utilização de prescrição padrão por diagnóstico 
5.11 Solicitação de Exames 
5.12 Solicitação de Materiais e Medicamentos 
5.13 Evolução Multidisciplinar 
5.14 Prescrição de Enfermagem, com diagnóstico de enfermagem, condutas, evolução, sinais 
vitais e balanço hídrico 
5.15 Aviso de Alta 
5.16 Receituário 
5.17 Atestado 
5.18 Censo e controle de ocupação 
5.19 Controle de permanência 
5.20 Gestão de guias 
5.21 Impressão de livros de atendimento 
5.22 Impressão de fichas e protocolos 
5.23 Impressão de etiquetas e pulseiras 
5.24 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
5.25 Gerador de relatórios 
5.26 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 
 

6 PRONTO SOCORRO 
6.1 Classificação de risco, realizado antes do registro, com o auxilio de equipamentos de 
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mobilidade 
6.2 Registro do atendimento, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
6.3 Acolhimento, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
6.4 Pré-Atendimento, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
6.5 Consulta médica, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
6.6 Prescrição Médica, com atribuição de dietas, soros, medicamentos, exames e condutas 
6.7 Possibilidade utilização de prescrição padrão por diagnóstico 
6.8 Solicitação de Exames 
6.9 Solicitação de Materiais e Medicamentos 
6.10 Evolução Multidisciplinar 
6.11 Prescrição de Enfermagem, com diagnóstico de enfermagem, condutas, evolução, sinais 
vitais e balanço hídrico 
6.12 Gestão de guias 
6.13 Receituário 
6.14 Atestado 
6.15 Impressão de livros de atendimento 
6.16 Impressão de fichas e protocolos 
6.17 Impressão de etiquetas e pulseiras 
6.18 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
6.19 Gerador de relatórios 
6.20 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 
 

7 AMBULATÓRIO 
7.1 Agendamento 
7.2 Registro do Atendimento 
7.3 Pré-Atendimento, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
7.4 Consulta médica, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
7.5 Gestão de guias 
7.6 Receituário 
7.7 Atestado 
7.8 Impressão de livros de atendimento 
7.9 Impressão de fichas e protocolos 
7.10 Impressão de etiquetas e pulseiras 
7.11 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
7.12 Gerador de relatórios 
7.13 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

8 EXAMES DE IMAGEM 
8.1 Agendamento 
8.2 Registro do Atendimento 
8.3 Registro da execução do Exame, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e 
prioridade 
8.4 Confecção de laudos, com utilização de Laudos Padrão 
8.5 Controle de entrega do resultado 
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8.6 Atestado 
8.7 Gestão de guias 
8.8 Impressão de livros de atendimento 
8.9 Impressão de fichas e protocolos 
8.10 Impressão de etiquetas e pulseiras 
8.11 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
8.12 Gerador de relatórios 
8.13 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

9 EXAMES DE LABORATÓRIO 
9.1 Agendamento 
9.2 Registro do Atendimento 
9.3 Coleta de amostras, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e prioridade 
9.4 Processamento do exame por área 
9.5 Interfaceamento 
9.6 Integração com laboratórios terceirizados 
9.7 Conferencia e liberação, com verificação de intervalos para resultados padrão 
9.8 Confecção de laudos 
9.9 Controle de entrega do resultado, com possibilidade de entrega do resultado via senha pela 
internet 
9.10Atestado 
9.11 Gestão de guias 
9.12 Impressão de livros de atendimento 
9.13 Impressão de fichas e protocolos 
9.14 Impressão de etiquetas e pulseiras 
9.15 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
9.16 Gerador de relatórios 
9.17 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

10 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA 
10.1 Agendamento 
10.2 Registro do Atendimento 
10.3 Registro da execução do Exame, com controle de ordem de atendimento, conforme senha e 
prioridade 
10.4 Confecção de laudos, com utilização de Laudos Padrão 
10.5 Controle de entrega do resultado 
10.6 Atestado 
10.7 Gestão de guias 
10.8 Impressão de livros de atendimento 
10.9 Impressão de fichas e protocolos 
10.10 Impressão de etiquetas e pulseiras 
10.11 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
10.12 Gerador de relatórios 
10.13 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 
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11 CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO 
11.1 Agendamento 
11.2 Movimento de Cirurgia 
11.3 Mapa Cirúrgico 
11.4 Relatório Geral de Operação 
11.5 Solicitação de Exames 
11.6 Solicitação de Materiais e Medicamentos 
11.7 Risco Cirúrgico e Taxa de Mortalidade 
11.8 Neonatologia com Informações dos Recém-nascidos e Registro Civil 
11.9 Impressão de livros de cirurgia e nascimentos 
11.10 Impressão de fichas e protocolos 
11.11 Impressão de etiquetas e pulseiras 
11.12 Emissão de estatísticas de produção e atendimento 
11.13 Gerador de relatórios 
11.14 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

12 FATURAMENTO 
12.1 Emissão de discriminativo de conta 
12.2 Emissão de fatura 
12.3 Emissão de Nota Fiscal, integrada a NFe 
12.4 Convênios 
12.5 Particulares 
12.6 IAMSPE 
12.7 SUS 
12.8 TISS 
12.9 Auditoria 
12.10 Glosas 
12.11 Gestão de guias 
12.12 Integração com TISS, SIGTAP, SISAIH, CIHA, BPA E APAC 
12.13 Cobrança automatizada de diárias, taxas, serviços, honorários, cirurgias, materiais e 
medicamentos, com regras configuradas em cada etapa do processo de atendimento 
12.14 Emissão de estatísticas 
12.15 Gerador de relatórios 
12.16 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

13 SERVIÇOS DE APOIO 
13.1 Ordens de serviços em conformidade com as exigências da ONA 
13.2 Controle de serviços de Manutenção 
13.3 Controle de serviços de TI  
13.4 Nutrição de Dietética 
13.5 Banco de Leite 
13.6 Banco de Sangue 
13.7 Agência transfusional 
13.8Controle de Infecção Hospitalar 
13.9Controle de uso de antibióticos 
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13.10Acompanhamento, análise e autorização de medicamentos de alto custo 
13.11Diversos tipos relatórios disponíveis para atender todas as necessidades de Gerenciamento 
do Hospital e Unidades, além de gerador de relatórios na ferramenta 
Impressão de fichas e protocolos 
13.12Emissão de estatísticas 
13.13Gerador de relatórios 
13.14Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

14 GESTÃO DE SUPRIMENTOS 
14.1 Cálculo de necessidades solicitação para compras 
14.2 Cotações 
14.3 Controle de pedido de Compras 
14.4 Requisição de produtos 
14.5 Armazenagem 
14.6 Inventário 
14.7 Movimento de requisições, com controle de ordem de atendimento conforme prioridade 
14.8 Movimento de produtos de Uso Coletivo 
14.9 Separação Via equipamento de mobilidade 
14.10 Rastreabilidade 
14.11 HORUS - Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no 
SUS (BNDASAF) 
14.12 Controle de fornecimento de medicamento por prontuário 
14.13 Farmácia Satélite 
14.14 Controle de Produtos Especiais 
14.15 Livro de produtos controlados, conforme portaria 344 
14.16 Impressão de fichas e protocolos 
14.17 Impressão de etiquetas 
14.18 Emissão de estatísticas 
14.19 Gerador de relatórios 
14.20 Diversos relatórios já desenvolvidos para atender as necessidades legais, operacionais e de 
gerenciamento 

15 CONTROLE DE VEICULOS 

15.1 Agendamento Interno 

15.2 Agendamento Externo 

15.3 Registro de Atendimento 

15.4 Registro de Quilometragem 

15.5 Registro de Motorista 

15.6 Gerador de relatórios 

15.7 Relatórios por bairro, relatório por paciente, relatório por cidade 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 

PROCESSO Nº 0049/2019 
 

A empresa..................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................, com sede na 

.........................................., por seu representante, em conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso 

VII, da Lei nº 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

Edital que rege o certame acima indicado.  

 
Local e data.  

 
 

Assinatura do Representante do Licitante  
RG nº ...  
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 
PROCESSO Nº 0049/2019 

 
Eu..................................., representante legal da empresa................................., interessada em participar 

do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, declaro sob 

as penas da lei, que, a empresa .................................... está em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição 

Federal.  

 
Local e data.  

 
 
 

Assinatura do Representante do Licitante  
RG nº ... 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 

PROCESSO Nº0049/2019 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 

a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate 

no procedimento licitatório do Pregão Presencial n°0020/2019, realizado pelo Município de Américo 

Brasiliense, Estado de São Paulo.  

 
 

Local e data.  
 
 

Assinatura do Representante do Licitante 
RG n° ...  
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ANEXO VI - MINUTA CONTRATO  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 

PROCESSO Nº0049/2019 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA 
GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. 
 

  
INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº >>>/2019, firmado aos _____ de ________ de 2019. 

 
 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Américo 
Brasiliense – SP, à Rua Eugênio Voltarel, nº 25, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 43.976.166/0001-50, 
representado neste ato pelo Prefeito do Município Sr. DIRCEU BRÁS PANO, brasileiro, casado, 
doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado _____________________, estabelecida à 
________________, n° _____, Cidade, Estado, inscrito no CNPJ sob N° _______________, neste ato 
representada pelo Sr ______________________, _______________ , portador do RG - 
________________ e CPF - ________________, de ora em diante denominada CONTRATADA, 
celebram entre si o presente contrato, que será regido pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, 
pelo Edital de Pregão nº0020/2019, Anexo II – Termo de Referência e pelas cláusulas e condições abaixo 
descritas. 
                                                   
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
01.01. IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA 
GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, pelo 
período de 12 meses, destinadas ao Departamento Municipal de Saúde de acordo com as condições, 
valores unitários e globais constantes do termo de adjudicação do processo licitatório de Pregão nº 
0020/2019 e da proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
02.01. As condições para a execução do objeto do presente encontram-se descritas no Termo de 
Referência do Edital ANEXO II e demais Anexos, no Processo Administrativo nº 0049/2019, em 
consonância com a proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante do presente 
instrumento contratual, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
03.01. O valor total do presente importa em R$ ____________ (______________). 
 

ITEM  UN.  QUANT.  
 

Descrição dos Serviços Valor Mensal 
Valor Global 
(12 meses)  

1  MESES  12 

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE – 
INCLUINDO LICENÇA, IMPLEMENTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO DE USO E SUPORTE, CONFORME 
DETALHAMENTO DO ANEXO II – TERMO DE 
REFÊNCIA DO EDITAL. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
04.01. O presente contrato entra em vigor na data definida na ordem de início dos serviços, expedida pelo 
Departamento de Compras e Licitações, estendendo-se pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado nas hipóteses legais. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS 
05.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento vigente, 
conforme classificação: Ficha:174, - RECURSO PRÓPRIO. Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica, Unidade: 02.09.01 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, Funcional: 
0017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
06.01. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a juízo da 
CONTRATANTE, das seguintes sanções, independentemente do cancelamento da nota de empenho e da 
rescisão contratual: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multas, na forma do subitem 06.02; 
 
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação do CONTRATANTE e impedimento de 
contratar com a Administração Pública; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição. 
 
06.02. A Contratada estará sujeita às seguintes multas: 
 
06.02.01.  Por dia de atraso no andamento dos serviços, em relação aos previsto no anexo do edital: multa 
no valor equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total do contrato; 
 
06.02.02. Por abandono dos serviços por período superior a três dias úteis: multa no valor equivalente a 
3% (três por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
 
06.02.03. Pelo descumprimento de outras obrigações legais e contratuais, regularmente apuradas: multa 
de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 
 
06.03. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa. 
 
06.04. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo. 
 
06.05. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia prestada, do 
valor devido à Contratada, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Contratante. 
 
06.06. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para defesa 
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prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for estabelecida 
com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, quando  o prazo 
para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do 
respectivo processo, nos termos do artigo 87, § 3º, da mesma lei. 
 
06.07. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação. 
 
06.08. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores do Município, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, a Contratada terá 
seu cadastro cancelado por igual período. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO 
07.01. Este contrato é regulamentado pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada por legislações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
08.01. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes deste contrato, sem a 
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS 
09.01 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, devendo a empresa fornecer uma nota fiscal 
correspondente aos valores dos serviços; 
 
09.02 - Os pagamentos decorrentes dos serviços executados serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a 
contar da entrega da fatura com os serviços devidamente atestados pelo Departamento de Informática. 
 
09.03 - Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número desta licitação, obrigatoriamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.01 – O Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato nas hipóteses previstas nos 
artigos 77, 78, incisos I a XII, e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 devidamente atualizada. 
 
10.02 - Nas hipóteses em que a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 
Federal n° 8.666/93, poderá a Contratada ser ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, desde que 
regularmente comprovados, conforme o artigo 79, § 2º da mesma lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
11.01. Constituem direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.01.01. Responder pelos serviços que executar, na forma da Lei; 
 
11.01.02. Atender às requisições no prazo proposto, de acordo com as normas de serviço e disposições 
legais aplicáveis; 
 
11.01.03. Prestar, sem ônus para o Contratante, os serviços necessários à correção e revisão de falhas 
verificadas nos serviços; 
 
11.01.04. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.01.05. Iniciar a execução dos serviços nos prazos contratados, correndo por sua exclusiva conta as 
despesas decorrentes de viagens de funcionários, re-execução dos trabalhos, sem que isto implique ônus 
para o Contratante; 
 
11.01.06. Responsabilizar-se pelos serviços prestados na execução dos trabalhos, devendo este ser de 
primeira qualidade, de modo a se observar as necessidades da administração; 
 
11.01.07. Manter disponível durante o horário de expediente (08 horas) para possíveis dúvidas e auxilio 
em relação ao sistema, o quadro de pessoal técnico especializado conforme previsto em Edital. 
  
11.01.08. Fornecer a qualquer momento, a pedido do CONTRATANTE, todas as informações relativas à 
execução dos trabalhos, sem que tal atitude implique em responsabilidade da fiscalização sobre a ação da 
mesma; 
 
11.01.09. Fornecer, os serviços no prazo expressamente combinado com o setor solicitante sendo que, 
após definido o período de execução, não caberá prorrogação de prazo e nem justificativa de 
retardamento na conclusão dos trabalhos. 
 
11.01.10. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer em 
virtude dos serviços realizados, bem como assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à 
licitante ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando 
o poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilização; 
 
11.01.11.  Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes execução dos serviços contratados, do uso 
indevido de patentes registradas, de caso fortuito e de qualquer outra causa, de destruição ou danificação 
do serviço em execução até a definitiva aceitação do mesmo pela CONTRATANTE, de indenizações que 
possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados; pelas obrigações 
trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução dos serviços; 
 
11.01.12. A empresa vencedora deverá oferecer sem quaisquer ônus adicionais, além de suporte durante o 
prazo de execução contratual, treinamento de funcionários para utilização dos softwares conforme 
necessidade da contratante . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
12.01. Constituem direitos do CONTRATANTE: 
 
12.01.01. Fazer alterações no descritivo que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, 
baseando-se, para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela 
fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual do 
serviço; 
 
12.02. Constituem responsabilidades do CONTRATANTE: 
 
12.02.01. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido na cláusula nona; 
 
12.02.02. Manifestar-se por escrito sobre relatórios e demais elementos fornecidos pela CONTRATADA, 
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bem como solicitar da mesma forma as providências complementares que julgar necessárias à correção e 
revisão dos serviços; 
 
12.02.03. Indicar um responsável para o acompanhamento dos trabalhos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO 
13.1. Fica vedado o reajuste de preços, salvo se, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
do objeto, para manter o equilíbrio econômico financeiro inicial, ou ainda na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, porém, de conseqüências que, comprovadamente tragam prejuízos financeiros à contratada. 
Qualquer pedido de revisão do equilíbrio econômico e financeiro deste contrato dependerá de solicitação 
formal, devida instruída com os documentos necessários à comprovação da variação do preço de cada 
item no mercado, de modo a demonstrar cabalmente a pertinência dos argumentos do pedido, nos termos 
do art. 65, Inciso II, “d” e § 8º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
 
13.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
      
 
 

I = (6/100) 
     365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.01. Fica eleito o Foro a que estiver jurisdicionado o Município de Américo Brasiliense/SP para dirimir 
litígios oriundos deste contrato, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja. 
 
14.02. E, por assim estarem justas e acordadas as partes, por seus representantes, subscrevem este 
Instrumento Contratual na presença das três testemunhas abaixo arroladas, em 3 (três) vias de igual teor e 
efeito. 
 

 
 
 

CONTRATANTE – CONTRATADO - TESTEMUNHAS 
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ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2019 

PROCESSO Nº0049/2019 
 
 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600 38

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 


